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Milý rodiče & pečovatelé,
Jaký to skvělý způsob, jak ukončit další velmi
rušný týden se speciálním dnem oslav u
příležitosti královnin 90. narozenin! Užili jsme
si lahodného odpoledního čaje a pikniku díky
paní Tíně, naší šéfkuchařky a jejího týmu.
Náš L.E.A.D ředitel společnosti, pan, Mr Neil
Spencelayh, nás navštívil v úterý a nesmírně
si pochvaloval v jaké příjemné, pozitivní a
klidné studijní atmosféře, která vládla po celé
škole naše děti pracovaly. Byl především
ohromen tím, jakého pokroku jsme dosáhli
jako škola od jeho poslední návštěvy v únoru.

Příští týden již však budeme mít další
významnou návštěvu. Paní, Ms Diana Owen
CBE, generální ředitelka společnosti L.E.A.D
nás navštíví ve čtvrtek. Prosíme vás proto,
aby jste se ujistili, že všechny děti jsou ve
správné, školou předepsané školní uniformě,
aby co nejlépe reprezentovaly naší báječnou
Windmill Akademii.
S přáním všeho nejlepšího,

Ellie Green
Ředitelka školy
(Head Teacher)





Udělování cen za školní docházku
Windmill Galerie Umění
EPIC Komunitní Prázdninový klub se
zábavou

Udělování cen za školní docházku
(Attendance Award)
Blahopřejeme třídě 3DH, za to že měli z
celé školy nejlepší školní docházku za
poslední týden! Výborně! Jakákoliv třída,
které se podaří dosáhnout 100% účasti
třikrát ve školním roce obdrží zvláštní cenu.
Windmill Galerie Umění
(Windmill Art Gallery)
Na školních nástěnkách, na displejích po
chodbách, v halách a všude kolem školy nyní
máme přímo báječná umělecká díla. Naše
úžasná paní učitelka výtvarné výchovy, Mrs
Partow pracuje se všemi našemi dětmi s
cílem rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a
lásku k tvořivosti.
Co si myslíte o umění vytvořené našimi
talentovanými žáky 1. ročníků ? U mě za
výbornou!
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Komunitní Prázdninový Klub
(EPIC Community Games Holiday Club –
Half Term)
Dny: Středa 1.června, Čtvrtek 2. června a
Pátek 3. června 2016
Čas: 10 - 15:00 hod. Každý den v King
Edward Parku, registrace ráno v 9:45 hod.
Věk: 8-12 let
Cena: £2 za dítě (£3 na rodinu)
Přijďte do King Edward Parku na 9:45 hod.
ráno se zaregistrovat. Nezapomeňte si
sebou vzít i oblečení do mokrého počasí,
opalovací krám jestli bude slunečno a
balíček s vlastním obědem.
Pro více informací prosím sledujte nás na
Facebooku
www.facebook.com/epicpartners,
nebo navštivte naše webové stránky na
www.epicpartners.co.uk
Vypadá to, že za skvělou cenu bude skvělá
zábava!
Připomínky rodičů & pečovatelů
(Parents & Carer Comments)
Uvítáme, když nám sdělíte vaše názory.
(Prosím odtrhňete a odevzdejte
v kanceláři školy.)
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